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BIHAR F1

IMPORTANŢA FOLIAJULUI BOGAT, RĂDĂCINII
PUTERNICE ŞI REZISTENŢA LA BACTERII
BIHAR F1, ÎN CÂMP – PERETU
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Printre principalele activităţi ce generează venituri considerabile,
trebuie să consemnăm că într-adevăr o activitate profitabilă este
fără îndoială cultivarea legumelor, care au luat amploare atât în
spaţii protejate cât şi în câmp.
Un element primordial pentru legumicultorii specializaţi îl reprezintă alegerea hibridului potrivit şi cultivarea lui într-o tehnologie
adecvată care să conducă la obţinerea unui profit maxim între
costurile de producţie şi veniturile generate.
Din paleta ZKI (Institutul de Cercetare Legumicolă din Ungaria),
amintim aici hibridul de gogoşar –Bihar F1 care se adaptează
excelent la cultivare atât în spaţii protejate cât şi în câmp.
În materialul ce urmează ne vom referi în mod special la cultivarea hibridului Bihar F1-în câmp, cu exemplificări din Sudul României, mai cu exactitate localitatea Peretu, judeţul Teleorman.
Bihar F1 este hibrid cu creştere nedeterminată, având fructe
mari de 200-250 g cu aspect comercial deosebit de plăcut, lucioase, de culoare roşu-închis, grosimea pulpei de 5-6 mm şi cu
un gust dulce. Punctul pistilar este închis ceea ce conferă o siguranţă casei semincere împotriva mucegăirii.
Are rădăcină puternică, tulpină şi coronament bine dezvoltat, foliaj foarte bogat şi rezistent la bacterii. În rândurile următoare ne
vom referi la toate aceste caracteristice care au făcut din Bihar
F1 un lider de necontestat.
Încă de la plantare se observă o rădăcină puternică, viguroasă
care ajută la absorbţia soluţiei nutritive favorizând obţinerea de
producţii mari. Sistemul radicular bine dezvoltat face ca pe perioada verii prin procesul de evapotranspiraţie să elimine aproape
în întregime ofilirea plantelor de peste zi.
Hibridul Bihar F1 are o tulpină robustă cu un coronament foarte
bine dezvoltat, cu un foliaj bogat, cu frunze mari ce protejează
împotriva arşiţei solare, evitându-se astfel pătarea solară a fructelor.

Vrej puternic

Berbeceanu Marian - Peretu

Bihar F1 are internoduri scurte, fructifică în toată perioada de
vegetaţie fără să avorteze în timpul zilelor toride de vară. Toate
aceste caracteristici calitative conduc la creşterea potenţialului
productiv şi la folosirea lui în câmp liber prin obţinerea de producţii extraordinare (60-80 tone/ha), având fructe foarte uniforme, formate din 3-4 lobi, cu o grosime a pulpei de 5-6 mm.
Referindu-ne acum la problemele legate de ciuperci şi bacterii care apar în câmp liber datorită varietăţilor de temperatură
şi mai ales excesul de umiditate, putem consemna capacitatea
hibridului Bihar F1, de autoapărare împotriva acestora datorită
calităţilor genetice cu care este înzestrat, rezultat al cercetărilor
efectuate necontenit de Institutul de Cercetare Legumicolă din
Ungaria (ZKI).
Astfel Bihar F1 este hibridul de gogoşar din paleta ZKI-Seminţe ce prezintă rezistenţă la Xanthomonas, putrezirea fructelor
şi mucegăirea camerei semincere. Acest lucru contează enorm
în economia culturii conferindu-le plantelor o rezistenţă aparte
împotriva bacteriilor şi a ciupercilor nepermiţând înfiltrarea acestora în fruct, neavând probleme cu degradarea culturii. Aceste
rezistenţe vă ajută să eficientizaţi şi să reduceţi tratamentele fitosanitare.
Toate aceste caracteristici calitative ale hibridului de gogoşar
Bihar F1: rădăcină puternică, foliaj bogat, fructe cu aspect comercial deosebit, respectiv rezistenţă la bacterii; constituie punctele forte, deja cunoscute de legumicultorii şi în consecinţă de
producătorii stabili care cultivă necondiţionat an de an acest
hibrid de o calitate indiscutabilă, oferindu-le satisfacţie profesională şi implicit satisfacţia materială prin obţinerea de producţii
ridicate şi excelente, marfă ce se vinde.
Creşterea profitului unei culturi trebuie începută de la temelie,
prin achiziţionarea unei seminţe care să ofere potenţial productiv şi siguranţă culturii D-voastră. De aceea recomandăm Bihar
F1.
În următoarele rânduri, ve-ţi observa părerea unor producători
de Bihar F1(care cultivă de 3 ani în câmp acest hibrid) despre
calităţile acestuia. Astfel de producători, am găsit şi în localitatea
Peretu-Teleorman, iată un indiciu că Bihar F1 a cucerit piaţa în

Manea Cristi - Peretu

toate zonele ţării, instalându-se ca un adevarat lider în majoritatea bazinelor legumicole.
Domnul Matei Lucian a remarcat că Bihar F1, este înzestrat cu multiple calităţi, dar este impresionat că are un
sistem radicular puternic, agresiv. Datorită acestui lucru
plantele sunt rezistente la întemperiile vremii adaptânduse eficient şi la condiţiile de stres. În completarea domnului Matei Lucian vine şi părerea domnului Berbeceanu
Marian care cultivă cu succes acest hibrid. Dânsul ne-a
spus că a plantat în câmp ca a doua cultură, după cartof şi
respectiv varză, obţinând un răsad puternic, bine dezvoltat, uniform, care s-a ancorat perfect în peisajul câmpului.
Plantarea a efectuat-o la începutul lunii iulie şi la mijlocul
lunii septembrie a început să culeagă primele fructe, fiind
foarte mulţumit de randament, având o răsărire uniformă
şi o dezvoltare dinamică după plantat. De asemenea ne-a
relatat că a rămas impresionat de foliajul bogat care a protejat perfect fructele de căldura excesivă din vară, neavând
fructe pătate şi datorită calităţilor echilibrate ale hibridului,
producţia nu a fost diminuată. El spune că datorită foliajului abundent planta asimilează foarte bine substanţele
minerale, respectiv a calciului, problemă des întâlnită la ardeioase. Dânsul consideră că dotorită foliajului dezvoltat şi
sănătos a reuşit să obţină creşterea potenţialului productiv
şi implicit a veniturilor nete.
Despre Bihar F1 ne-a vorbit şi domnul Manea Cristi de
asemenea un împâtimit al acestui hibrid. Dânsul ne-a relatat că este impresionat şi de rezistenţa foarte bună a acestui hibrid la atacul ciupercilor şi bacteriilor, făcând economii în ceea ce priveşte tratamentele fitosanitare. Neavând
probleme legate de degradarea culturii, hibridul asigurând
o producţie ridicată cu fructe ce impresionează prin coloritul roşu-închis cu pulpă groasă şi gustoasă, greutatea
ajungând de la 200-250 g şi un aspect comercial plăcut
care atrage atenţia cumpăratorilor.
Cu speranţa că v-am trezit şi interesul d-voastră asupra cultivării hibridului Bihar F1, vă dorim succes în culturi.

Matei Lucian - Peretu
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Sultan F1

Capacitate ridicată de producţie, fructe
cu miez compact!

Cheltuielile tot mai ridicate de producţie şi varietăţile primăverii
împreună cu arsiţa solară din perioada verii, fac că producătorii
din Dăbuleni, Jud.Dolj să fie din an în an tot mai inovativi, cautând să cultive hibrizi de pepeni cât mai timpurii, ajungând la
concluzia că timpurietatea reprezintă garanţia, că posibilitatea
primei recoltări să asigure şi venituri considerabile.
Ţinând cont de cerinţele pieţei, firma noastră, ZKI-Seminţe a venit în sprijinul producătorilor cu un hibrid adecvat cerinţelor din
zona Dăbuleni şi anume hibridul timpuriu Sultan F1.
Sultan F1 – este un hibrid de pepeni timpuriu, tip crimson cu
perioadă de vegetaţie de 63-65 zile, greutatea fructelor este între
7-9 kg, cu o pulpă compactă de culoare roşu aprins.
Producătorii care au optat pentru hibridului Sultan F1, în acest an
greu încercat de capriciile vremii existente în primăvară, au avut
de câştigat datorită timpurietăţii şi capacităţii de legare acestui
hibrid.
Sultan F1 reuşeşte să îndeplinească cu brio cerinţele tuturor producătorilor care au folosit acest hibrid în ultimii ani, printre aceşti
cultivatorii se numără şi domnul Şotorog Victor din oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj.

1. Domnul Şotorog, în ce perioadă aţi semănat şi
plantat hibridul Sultan F1?

Răspunsul la stresul primăverii

-Am semănat în a două săptămână din luna martie, iar plantatul
pe 24 aprilie, dar din păcate a doua zi chiar în 25 aprilie a început
o vijelie foarte puternică, punându-mi plantele la pământ, crezând că munca depusă de la semănat până la plantat a fost în
zadar.
-Pot spune cu tărie că datorită hibridului Sultan F1 chiar din faza
de răsad care a avut o dezvoltare dinamică şi uniformă cu o rădăcină puternică şi tulpină foarte viguroasă, plantele au început
să-şi revină la câteva zile după vijeli, nevenindu-mi să cred ce rezistenţă are acest hibrid.

2. Care sunt principalele calităţi pe care le are hibridul Sultan F1?
-Sincer excelează la toate capitolele: timpurietate, rezistenţă la arşiţa solară, productivitate excelentă, nu avortează, are un sistem
radicular foarte puternic, calitatea miezului compact şi totodată
zemos, gustul excelent, aspectul exterior.

3. Domnul Şotorog cum s-a comportat cultura în perioada de vegetaţie?
-Vă amintesc că imediat după plantare am avut parte de temperaturi scăzute, cu vijelie şi ploi reci. Pot spune că datorită rădăcinii
puternice şi foliajului bine aerisit s-a comportat minunat.
-Fructificarea excelentă, coajă subţire, miezul deosebit de dulce şi
timpurietatea acestui hibrid mi-au rotunjit veniturile considerabil.

4. Cu ce v-a surprins hibridul Sultan F1?
-În primul rând s-a evidenţiat prin timpurietatea lui, apoi prin capacitatea mare de legare a fructelor, prin rezistenţă faţă de arşiţa
solară, prin frunzişul rezistent la stres, prin rezistenţă la transport
şi gustul deosebit de dulce.

5. Când aţi obţinut prima recoltare?
-Cu ajutorul hibridului Sultan F1 şi timpurietatea care am avut-o
la recoltat, undeva la 60 de zile de la plantare, mai concret pe 24
iunie unde am valorificat producţia la un preţ de 1,5 lei en-gros.
Sultan F1.

-Am rămas uimit să constat că a doua recoltare a hibridului Sultan
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F1 a fost la 7 zile de la prima recoltare, ajutându-mă să obţin o cantitate
mare pe care am vândut-o la acelaşi preţ.
-În concluzie am avut două recoltări din Sultan F1, faţă de hibridul concurent care este foarte cunoscut şi cultivat în zona noastră. Pot spune că
Sultan F1 a surclasat datorită timpurietăţii acest hibrid ajutându-mă să
obţin un “bănuţ frumos”.

6. Ce recomandaţi producătorilor care pe viitor vor să folosească hibridul Sultan F1?
-Pot spune că merită încercat! Pentru mine hibridul Sultan F1 este cu
certitudine cheia succesului de a ieşi primul pe piaţă continuată de garanţia unui profit remarcabil!
Vă mulţumim pentru amabilitatea D-voastră şi vă dorim în continuare
culturi şi producţii cât mai satisfacătoare.
Pentru a sublinia cele menționate de D-nul Șotorog, vă prezentăm și
datele măsurate în anul 2012 din Dăbuleni!
Dacă v-am trezit interesul în legătura cu Sultan F1, echipa ZKI vă stă la
dispoziție!
Sultan F1.
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Lentus F1, vrej bogat, protecţie împotriva arsurilor solare

APOLLO f1

recoltă bogată

Trend sau o afacere de viitor?
În ultimii ani, cultura de ardeioase în sere şi solarii a început să
prindă contur, datorită timpurietăţii culturilor cât şi a aspectului
comercial oferind atât formă cât şi culoare, calitate, fermitate, dar
şi gustul proaspăt, o rezistenţă şi o prevenire mai accentuată asupra bolilor, având producţie şi un venit financiar pe o perioadă
îndelungată asigurându-le resursele necesare pentru anul viitor
şi încrederea necesară de a investi într-o cultură adecvată cerinţelor pieţei.
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În România cel mai des întâlnit este ardeiul gras reducând uşor
din producţiile de câmp pentru că pierde la aspectul comercial şi
aparând noi şi noi culturi în spaţii protejate astfel tradiţia schimbându-se aparând ardei cu o greutate mult mai însemnată, unul
dintre ardeii des întâlniţi în aceste spaţii din gama ZKI Seminţe
este hibridul Apollo F1.
Productivitate, rezistenţă şi calitate:
Hibridul Apollo F1 este un ardei de tip şi formă “blocky” adică
având o formă cubică, pătrată, fiind o plantă cu creştere nedeterminată cu o capacitate foarte bună vegetativă, dar şi generativă,
având un foliaj bogat este ideală pentru un singur ciclu lung de
cultură. Având caracteristicile unei plante cu creştere nedeterminată este recomandată palisarea şi conducerea hibridului pe
două braţe reducând astfel lucrările în verde şi aglomerarea de
fraţi, prezentând internoduri scurte, fructifică la fiecare internod
pe o perioadă îndelungată de recoltare, cu o producţie seminificativă.
Încă de la începutul culturii prezintă o germinaţie foarte bună, un
răsad viguros, uniform, iar după plantare, sistemul radicular foarte bine dezvoltat cu rădăcini agresive valorifică cu success substanţele nutritive din sol, ramuri puternice bogate în foliaj. Fiind
o plantă robustă prezintă rezistenţă la boli şi viruşi precum Virusul Mozaical al Tutunului pe diferite tulpini 0,1,2. Are o rezistenţă
bună faţă de factorii de stres şi climatici, fructificarea nu-i este
afectată de valurile de frig când temperaturile sunt mai scăzute
în serile de primăvară, dar nici vara, nu prezintă tendinţe de avortare a florilor sau deformare a fructelor dotorită căldurii excesive.

Chelaru Costică - Dieneţ

Se vinde singur în pieţe datorită aspectului comercial:
Fructele sunt mari, ferme având o greutate medie de 200-220
g, cu o proporţie foarte mare de fructe dispuse în 4 lobi având
o formă cubică, raportul dintre lungime şi lăţime fiind aproape
egal 1:1, prezentând o culoare alb-gălbuie cu un luciu deosebit,
la maturitate se coace în roşu aprins, prezintă un gust remarcabil
şi o grosime a pulpei adecvată ceea ce-i oferă o rezistenţă bună
la transport, manipulare şi depozitare, fără a prezenta pierderi,
având un aspect comercial deosebit remarcat atât pe plantă în
timpul recoltării de către producător, cât şi de intermediar, dar şi
de consumatorul final în pieţe.
Hibridul Apollo F1 este recomandat acelor producători pentru
care agricultura nu este un hobby ci o afacere, acelor fermieri
care aplică tehnologia recomandată şi astfel efortul şi munca
sunt răsplătite de calitate, cantitate, ceea ce rotunjeşte profitul.
Hardea Gică - Dieneţ

Cecil F1

Ardei extratimpuriu, cheia profitului
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De ce să nu profitaţi de preţurile într-adevăr de început de
sezon când ardeii se cumpără la bucată şi consumatorul nu
este atât de mult interesat de forma ardeiului, tip blocky sau
conic ci îi este dor de un ardei crud, revigorant, cu gust şi
aromă.
O alternativă propusă de noi, grupul ZKI, este ardeiul conic
Cecil F1.
Colaborările din NV şi V României, zone în care într-adevăr
cele două categorii de ardei, tip “blocky” şi ardeiul conic, îşi
împart piaţa echitabil şi timidele încercări din Sudul României
şi Moldova ne confirmă faptul că trebuie făcută măcar o
încercare, iar succesul se numeşte Cecil F1.
De ce recomandăm Cecil F1?
Hibridul se pretează în culturi în câmp liber, dar rezultatele cu
adevărat spectaculoase se arată în culturile din spaţii protejate.
Tehnologia de cultivare nu diferă faţă de cea a ardeilor de tip
blocky, densitatea de 4-6 plante /mp, în cazul în care doriţi
o plantare extratimpurie se recomandă acoperirea solului cu
o folie de mulci care păstrează temperatura la nivelul solului
în condiţii optime de funcţionare a absorbţiei radiculare şi
totodată vă scuteşte de îmburuienarea culturii.
Cecil F1 necesită palisarea culturii pe două braţe şi în aceste
condiţii vor creşte considerabil calităţile fructului.
Cecil F1 îmbină cu succes caracterul vegetativ cu cel generativ,
ceea ce înseamnă că echilibrul între creşterea plantei şi
fructificare se apropie de optim, planta are capacitatea că
fructele de la primele etaje să crească mari, iar fructele de la
etajele superioare să nu stagneze în creştere pe perioada când
celelalte sunt spre maturitatea de recoltare.
Fructele au raportul în medie lungime/ lăţime de 15/7, un
pericarp gros de 5-6 cm, greutatea medie în jur de 140-160 g,
gust dulce, proaspăt, fraged şi zemos. Culoarea fructelor este
albă.

Fructe pe alese

Cecil F1 dă randament ridicat de fructificare şi
în primăverile noroase când insuficienţa luminii
îşi pune amprenta la majoritatea culturilor de
ardei prin avortarea florilor sau fructelor în
masă. Hibridul are o toleranţă mărită faţă de
factorii de stres climatici şi tehnologici care în
principal îşi pun amprenta asupra culturilor
tinere în perioada imediat următoare înfiinţării
acestora. Prezintă rezistenţă la virusul Mozaic
al tutunului, patotipul TM2.
Cecil F1 vă asigură în condiţii de cultură
paralelă o timpurietate de aproximativ două
recoltări, perioadă când sunteţi aproape
sigur că reuşita şi profitul asigurat vă sunt la
îndemână. Este perioada când în pieţele care
ies din hibernarea de iarnă-primăvară se caută
legumele proaspete şi de calitate, iar preţurile
sunt cele dictate de puţinii producători care
au marfa necesară.
Dacă doriţi alternativa extratimpurie în
cultivarea ardeilor, generatoare de venituri la
cele mai avantajoase preţuri, ZKI Seminţe vă
recomandă Cecil F1.

Echilibru între caracterul vegetativ şi generativ

hornet f1

Hibrizii ZKI de varză au avut succes în 2012

Tradiţie, dar şi afacere:
Ştiindu-se că este printre cele mai veche legume cultivate de om, varza
poate fi consumată atât în stare prospătă cât şi murată astfel cererea de
consum a crescut fiind căutată atât pentru vitaminele şi sărulile minerale
pe care le conţine cât şi pentru că, din varză se poate obţine foarte rapid o
salată proaspătă făcând parte din ce în ce mai mult din alimentaţia zilnică
a fiecărei persoane.
Vorbind strict de varza care se consumă în stare proaspătă, se caută cea
cu o vegetaţie scurtă, să fie fragedă, îndesată şi cu o aromă îmbietoare,
când vine vorbă de producător acesta caută o varză timpurie, uniformă,
rezistentă la boli, fără să necesite multe tratamente şi hrană.
În anul 2011 producţia de varză a fost una destul de ridicată ceea ce a
făcut că preţul să fie unul “primitiv” descurajându-i pe producători să mai
cultive, chiar mulţi producători spuneau că nu mai vor să vadă varză deloc
în gradinile lor, dar în acelaşi timp am găsit şi fermieri cu capul pe umeri
mârturisind că agricultura e o ruletă şi acel an greu e foarte bine venit
pentru că răreşte concurenţa, adică pe cei care se joacă de’a producătorii.
Anul acesta, 2012, le-am dat dreptate fiind un an profitabil pentru aceştia
şi făcând profit remarcabil printr-o cunoaştere bună a ceea ce cultivă mulţi dintre ei alegând din hibrizii de la ZKI Seminţe.
Verdeaţă şi timpurietate în pieţe:
O parte importantă din producători au început să cultive varză atât în
câmp cât şi în solarii, unul dintre hibrizii timpurii fiind Hornet F1. Se caracterizează prin timpurietate, compactitate, cotor scurt, uniformitate şi
aspect comercial remarcabil.
Unul din producătorii importanţi ai firmei Zki Seminţe este domnul Boşcu Nistor din comuna Barcea, bazinul legumicol Tecuci, care a cultivat
hibridul Hornet F1 în câmp şi a avut plăcerea de a ne mărturisi beneficiile
aduse de hibrid: ”încă din primele zile prezintă un răsad viguros, uniform ca
dimensiune, deschis la culoare avâd o culoare vie, o rezistenţă bună la frig,
brumă chiar şi în câmp deschis, o rezistenţă remarcabilă la boli, recoltarea
am facut-o la 50 de zile de la plantare având o creştere rapidă, nu necesită
fertilizare intensivă, chiar dacă în primele două săptămâni după plantare răsadul a întâmpinat nopţi sub 0 grade, formarea şi legarea căpăţânelor a fost
de 100%, uniformitate la coacere, oferind o recoltare uşoară tăindu-le pe toate
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odată cu o greutate medie de 1-1,2 kg, nu are cotor mare,
aspect comercial frumos, deschis la culoare şi având un
gust dulce, are rezistenţă la transport fără a crăpa chiar
dacă este transportată la vrac”.
Plantarea acestui hibrid în câmp liber, protejat (sub
agril) la sfârşitul lunii martie cu o densitate de 40x40
cm sau 40x50 cm, are o toleranţă bună la temperaturile scăzute datorită rădăcinilor puternice trece uşor
peste nopţile reci.

Hornet F1 - Uniformitatea în ciuda capriciilor primăverii

Caracter generativ = timpurietate

Karolina F1

cultură cu investiţii reduse
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Cultivarea castraveţilor a devenit în ultimii ani din ce în ce mai populară în rândul producătorilor datorită simplului fapt că pe parcursul unui an se pot înfiinţa două culturi în condiţiile climatice
din România.
Putem afirma că în principal utilizarea hibrizilor este identică în
ambele cicluri, adică nu se face diferenţiere între hibrizii ce se utilizează în ciclul 1 cât şi în ciclul 2. Aceşti hibrizi fiind obligaţi să se
comporte uniform în funcţie de valorificarea produsului finit.
Soluţia ZKI Seminţe pentru cultivatorii de castraveţi, indiferent de
ciclul de cultură şi necesităţile pieţei (salate, murături) este hibridul
Karolina F1.
Karolina F1 este un hibrid ce se pretează cultivării în ambele cicluri
de primăvară timpurie şi vară. Hibridul prezintă o germinaţie rapidă, uniformă, explozie germinativă ce îi conferă de la începuturi un
avantaj în producţie.
Sistemul radicular foarte bine dezvoltat, valorifică excelent substanţele nutritive din straturile mai adânci din sol şi această dezvoltare radiculară în cazul primăverilor reci oferă protecţie, foarte
rare fiind cazurile de diminuare a efectivului de plante din cauza
problemelor radiculare.
Unul dintre principalele atuuri ale hibridului Karolina F1 este faptul
că acestă fructifică pe tulpina principală, lăstarii laterali sunt autodeterminaţi, ceea ce înseamnă că lungimea acestora nu depăşeşte 15 – 20 cm, reducându-se simţitor cheltuielile cu manopera,
respectiv lucrările în verde. Planta prezintă internoduri scurte, valorificând excelent spaţiul de producţie.
Frunzele mari de un verde închis au o rezistenţă mare la mană
(Peronospora) şi datorită acestei rezistenţe, boala este reperată şi
localizată fără a se putea propaga mai departe la plantă. Datorită
unui echilibru aproape perfect între aspectul generativ şi cel vegetativ şi portului deschis al foliajului, tratamentele fitosanitare se
pot efectua cu un randament maxim.
Florile apar la fiecare internod şi pe lăstarii laterali, acestea nu avortează nici în condiţiile de primăvară - vară răcoroasă, dar nici în cazul căldurilor excesive din culturile vară - toamnă. Avortarea nu se
manifestă nici în cazul în care rezerva de îngrăşăminte din stratul
superficial scade vertiginos, rădăcina putând aproviziona planta şi
din straturile mai adânci de sol.

Internoduri scutre, fructifică abundent

Karolina F1

control

Fructele de culoare verde închis pe toată suprafaţa lor nu prezintă
„bot galben” şi îşi păstrează floarea la capătul lor. Raportul de lungime – lăţime de 3,3 la 1 este păstrat şi la castraveţii din categoria
9 - 12 cm lungime, aspect care face ca fructele de Karolina F1 să
poată fi valorificate atât pentru consum în stare proaspătă cât şi
pentru murături.
Fructele sunt dispuse în ciorchine cu maturizare eşalonată şi foarte
important: codiţa este mai lungă, iar fructele ajunse la maturitatea
de recoltare se pot ciupi cu uşurinţă din ciorchine.
ZKI Seminţe vă oferă soluţia cultivării de castraveţi cu investiţie
minimă şi sigură în material semincer, costuri reduse de întreţinere cu lucrările în verde şi cele fitosanitare, randament sporit de
producţie şi astfel indiferent de condiţiile şi dezechilibrele ce pot
apărea la nivelul pieţii, cultura va fi profitabilă.

Atac puternic de mană, Karolina F1 partea stânga

Tomatele

ZKI 04240 f1

culoare, formă, gust

Aliment şi sănătate:
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În România cultivarea tomatelor a început să fie cunoscută în secolul al XIX-lea pentru ca în prezent să fie cea mai cultivată plantă în
sere şi solarii, unde cererea de producţie şi de consum este într-o
continuă dezvoltare pentru beneficiile aduse sănătăţii şi fiind o sursă de hrană care în prezent se găseşte pe tot parcursul anului.
Tomatele sau roşiile sunt unele din cele mai importante legume din
alimentaţia omului, care pot fi consumate în stare proaspătă, sau ca
ingredient în diferite feluri de mâncare. Gustoase şi aproape indispensabile din bucătărie, roşiile aduc multe beneficii sănătăţii.
Roşia este apreciată datorită gustului ei, dar şi avantajelor pe care le
oferă sănătăţii. Deşi pot fi consumate tot timpul anului, datorită culturilor din seră, valoarea lor nutritivă este mai ridicată şi gustul este
mai intens atunci când sunt cultivate în grădini, la soare, în lunile de
vară (iunie până în septembrie).
Afacere prosperă:
Cercetările de ameliorare din cadrul Institutului ZKI, a dus la dezvoltarea unui hibrid de tomate, care să îmbine toate cerinţele lanţului
de rentabilitate atât în rândul producătorului, a intermediarului, a
vânzătorului pe piaţă cât şi a consumatorului final, hibrid cunoscut
sub numele de cod ZKI 04240 F1.
ZKI 04240 F1 este un hibrid cu creştere nedeterminată, o plantă
vegetativă pe un singur fir, internoduri scurte care ajută să fie uşor
de cultivat ideal pentru producătorii care vor fructe mari, timpurii şi
de calitate, o medie a greutăţii fructelor 180-220 g, dar într-o tehnologie bună producătorii din bazinul legumicol Tecuci cât şi cei din
zona Vrancea au putut să o ducă la o medie de 250g. Recomandată
atât producătorilor care cultivă pe două cicluri de vegetaţie în zonele Matca şi Glodeanu Sărat, pe 4-5 etaje având o rezistenţă bună
la stresul climatic şi neprezentând fructe mici sau care să cadă la
primul rod, are o fructificare echilibrată pe toate etajele în medie
de 5-7 fructe pe ciorchine, coacerea etajelor se face complet, inclusiv şi fructele de la ultimile etaje au un colorit la fel cu celelalte. În
acelaşi timp sunt recomandate şi producătorilor care cultivă pe un
singur ciclu, hibridul se caracterizează printr-o putere de regenerare
foarte bună asigurând o cantitate semnificativă de fructe pe parcursul perioadei de vegetaţie. Planta are o rezistenţă foarte ridicată la
bolile cauzate de ciuperci, viruşi şi asigură o rezistenţă substanţială
la nematozi.

Producţie ridicată

ZKI 04240 F1 cu fructe mari şi gustoase

Calitatea îmbinată cu plăcerea de a consuma:
Important pentru tot lanţul din afacere e rezultatul final, adică fructul care are culoare roşu închis, vişiniu, uniform ca mărime, perfect
rotund fără deformări, nu prezintă lobi, au o fermitate care asigură
păstrarea fructelor atât în timpul transportului cât şi pe tarabă perioadă mai îndelungată. Un atu estenţial la tarabă pe lăngă culoare şi
rezistenţă e, că nu sunt lemnificate în interior putând fi consumate
în întregime. Ideale pentru producătorii care vând ei direct la piaţă
pentru păstrarea clienţilor, fiind o roşie recomandată atât pentru
calitate cât şi pentru gust, acel gust pe care îl găseam în gradina
bunicilor.
Cele 3 caracteristici de bază pe care le vânează cumpărătorii sunt
culoare, formă, şi gust, pe fiecare în parte alegându-l cu ochii, pipâind cu mâna şi gustând cu gura îl face ca să ştie ce cumpără
selectând comercianţii din piaţă şi alegândui pe cei competitivi.
Într-un final putem să spunem că majoritatea consumatorilor caută
roşii “furate” din gradina bunicilor, calităţi care sunt înmagazinate în
ZKI 04240 F1.
ZKI 04240 F1 Fructe uniforme

Mirus F1

Porumb zaharat extra duce de calitate 1.
Având în vedere faptul că noul sezon de porumb zaharat e deja în pragul producătorilor, în acest articol încercăm
să prezentăm pe scurt calităţile şi avantajele hibridului Mirus F1 şi tehnologia recomandată de cultivare cu scopul de a veni în ajutorul producătorilor, care s-au decis să cultive porumb zaharat.

Informaţii utile despre producerea porumbului zaharat extra
dulce - MIRUS F1
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Porumbul zaharat este o plantă cu o necesitate ridicată de căldură,
cere o temperatură mult mai ridicată decât porumbul pentru furaje.
Dezvoltarea plantei este influenţată de următorii patru factori esenţiali: lumina, temperatura, apa şi nutriţia.
Solul cel mai potrivit pentru cultivarea plantei este solul negru cu
un pH de 6,5 -7,5, dar se poate cultiva şi într-un sol mai nisipos dacă
asigurăm nutriţia necesară. Solul nisipos are şi avantajul că împreună
cu creșterea temperaturii se încălzeşte foarte repede, ajutând astfel
dezvoltarea plantei. Nu trebuie uitat faptul că în comparaţie cu porumbul pentru furaje porumbul zaharat necesită mai mult fosfor (P) şi
potasiu (K) şi mai puţin azot (N).
La Mirus F1, ca şi la multe alte soiuri de porumb zaharat, germinația
porneşte la o temperatură de minim 12 C° în sol, care în cazul semănării directe înseamnă înființarea culturii la începutul lunii aprilie, temperatura ideală a solului este de 15 C°. Prin utilizarea folieli de mulci
sau folieli microporoase putem infulenţa temperatura cu 2-4 C°.
Administrarea gunoiului de grajd în cantitate de 30-40 t/ha are efecte
benefice asupra culturii, iar proporţia de N-P-K să fie: azot 100-120
kg/ha, fosfor 50-60 kg/ha, potasiu 100-110 kg/ha.
Densitatea recomandată este de 55.000-65.000 plante/ha, cantitate
care depinde de soiul ales, de timpurietatea soiului, de tipul de sol şi
de multe alte circumstanţe.
Densitatea plantelor are efect şi asupra recoltei, mai exact asupra mărimii ştiulețului şi mărimea boabelor. Densitatea optimă variază pe fiecare parcelă, de aceea producătorul are nevoie de căţiva ani ca să-şi
găsescă densitatea optimă.
Pe parcursul dezvoltării este recomandat cultivarea mecanică a suprafeţei.
Erbicidele trebuie administrate înainte de plantare, dar având în vedere că de obicei buruienii apar după plantarea porumbului putem
să administrăm o tranşă de erbicide şi după plantare. Tratamentul împotriva buruieilor trebuie administrată înainte că planta să ajungă la
vârsta de 6 săptămâni, după această vârsta aptitudinea plantei de a
combate buruienile este suficient de mare şi fără ajutor.
Necesitatea de apă pe parcursul vegeteaţiei a plantelor de porumb
zaharat este 300-400 mm de apă în total. În cazul în care avem nevoie de o irigare pentru o germinare mai bună şi mai rapidă putem
iriga plantele cu o cantitate de apă 10-15 mm. În primele fenofaze de
dezvoltare nu e recomandat udarea exagerată deoarece astfel planta
se acomodează la circumstanţele bune de vegetaţie, şi nu dezvoltă
rădăcini puternice, care mai târziu va fi un dezavantaj pentru cultură.
Administrarea apei este importantă în fenofaza de dezvoltare a paniculului pănă la devoltarea boabelor. Această perioadă depinde de
data plantării, dar de obicei este între mai şi iunie. Irigarea plantelor în
această perioadă poate să aducă un avantaj imens privind producţia
finală.
Insectele cel mai des întălnite la porumbul zaharat sunt: Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Sfrederitorul tulpinilor de porumb (Ostrinia nubilalis), Viermele vestic al rădăcinilor (Diabrotica virgifera) și
Musca Suedeză (Oscinella frit), combaterea se face cu tratamentelor
de insecticide, sau prin dezinfectarea solului.

Mirus F1

Dintre bolile des întălnite mai trebuie amintit virusul MDMV a cărui vector sunt păduchii de frunză,
iar plantele de unde pot apărea sunt buruienile prezente în cultură.
Ciuperci patogene care infestează în timpul vegetaţiei porumbul zaharat sunt următoarele: tăciunele
comun al porumbului (Ustilago maydis), fuzariosa
(Fusarium spp.), rugina porumbului (Puccinia sorghi), împotriva cărora ne putem feri prin dezinfectarea solului, prin rotația cuturilor, prin tratarea
seminţelor şi prin administrarea suficientă a îngrăşămintelor.
Recoltarea porumbului zaharat extra dulce se face
la un conţinut de apă de 75-78%.

Mirus F1 (Sh2)
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Gust remarcabil
Rânduri de boabe uniforme
Plantă robustă, rezistentă
Semitimpuriu
Înălţimea plantei: 200 cm
Mărimea ştiuletelui : 85 cm
Greutatea ştiuletelui: 310 gr
Lungimea ştiuletelui: 210 mm
Diagonala ştiuletelui: 48 mm
Forma: cilindrică
Numărul rândurilor de seminţe: 16-18
Forma boabelor: alungită
Adâncimea boabelor: 12 mm
Culoarea boabelor: galben auriu închis
Culoarea pănuşei:verde închis
Rezistenţă: Et -Helmintosporioza frunzelor (Helminthosporium/Exerohilum turcicum), Ps – Rugina porumbului (Puccinia sorghi)
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